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-41 εΧΒοετοὶτ Και ό1ίΒΡΙέ: ἐκ: 1τ'ειιιοίίς
@Με Φεβούτε ἀε 1οεμβύυε. οέίιβευέ η-ιι”ιξ '
έτοϋ εεἰίοῇτιὶόἑ 8ε,1εκμε @ΜΜΕ ιτὶεεεζ`
. όΐ::ΩΝέ ραΜεΞΡεπεαΪεε άΙΒΜίΒοηε ὰ; ΗΡ'
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Ρτ€ᾶὶ©ἀὲΙ'Ή _£Ιε (:ξιτ1ί'ε , ΦΠ ΜΗ εε :σως

ι ' εεε οίιο.Γεε-Γει:_δι Με , Αικίοτ @σε Ιδ1ο:ιτ
ΓουΕΕ έτΑΒΙί ΑΡεπε 86 Πσέὶευτ άσε·
@ετιιΠε,Π νἰιὶοἰτμι ραἰκ , Ιι·:ε @ώ ΓεψΤ
πτογο:οτ , Με Ρειγετιε :16Ϊε έτευΒΈογέέ
Ροἰιιτ' ό;ιτιε 1ε€ωωμ Ζώα ςιιά'1Ιρζεςνίτζ

Ροιπ ιε1ωΔεκεεε; ΥΜειὶεῖευ'ΠΪ φα ε1ιιΉ_ _
:ετ ότε ερρει`ιε ε @Με (πωπω ε1πιτεο,Β_
ν1τ Μοοπτωοιπ Η εωεωε @εε Ι1ΜεΞΓε
196τιπ:τ με τεμ έ6τὶτι*ἐ @είε

ςεςιή Με

Ρἶεἱυεί Ι; ρω ἐκ: Μ: Ιδξοω 82. ϊ`ε$ΐεέὶἐο=ι·ξ
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Ιοτττοει Τ1ωο:Βέο.Ε. Β: Η; κάμω· γογέε .
ἐΎΜ Ρ.εικτςφ;11Βξεη ;ΗΒοέϊ1βΙο Γ1ηετε.57
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ν
Χ
- .ξ

·

, ?Δ

'
) ‹
.

ι
7

ἱ

έέ

ἴ””_______ῖ____`ε

πρ.

8εωόε ΓΠ.

_ Ιι:ιιιιε 86 σιιττσεεε.

ΙΜακ ιιιιΙΙΙ νσγέε

νσιιε σε Ι'σ.ιιττε εστε ειιιε εισεΙειιισεεσεΙ
σε ιιιΐειιτιε ειι:ιε ΈιιίΙ Ιε ετ:ιιττειιιειιε ςιιΙΙΙ8

Ι

Ιιιγ ΈεΙΓσΒε`ιιε , ΙΙ τι”γ ειιισιτ ετι εεΙει πω

σε· Ιισιιτειικ σουτ Ιιιγ. (:'εΙΙ:Ρσιιισιισγ·
Η εισιιτε, Τσωεβέι ισ κε Ζε: ρεεειμέυ: ι
@Με , Ιε ιι”εσ τσιι€ιε Ρσιιιτ , ειιιεΙειιιε
Ιιστιτειιιεειιιε Γσιε εε εμε ιε ίσιιΙΙΙε. ΙΙ Ισ
Δα εΤιιτιστΙιέε Ξ, :Με σε Ι”ειιεσιιτειἔετ.ι
μι.: ίσο εκειιιρΙε ει επ ίειιτε ειιιτ:ιστ, Οι:

- ε ε'ιΙ γ ειιισιτ μείωσε σει Με οσοι:

-Ιισιιτε εΙεεεττε ΡτιΓστι, ε,έεσιτ ΙΆρσετε
ειιιι Ια ΙσιιΠισιτ, Ριιιε έΙστιε εμε (ει εσιι
ίεΙειιεεΙε ιιιτΜοιε, δε Ιε εσιιίοΙσιτ άι:
Ισια εεε εκει Ισιιι ενω τσιι€ιτ ; ΙΙ εεε
ΒΙοι·ιεισιτ , δε γ ττειιιισιε Με: εΙε (ε τε
ισιιϊτ,8ει:Ι,ειι ετισιιΓετ, ιΙέεσιτ Νεο τσι

ΪσιιιισΙσΙε εμε ίεε Με ετι ειιίΙειιτ ω;

Ιε ιιιε!πιε ΐειιτιιιιεστ. ΓειισιιΕ· ειιιε σε
ίσγ ιιιει`ωει όεεΙε Πι τι:ιειιτε, ε'είΙ: νιιε -

εΙισΓε Ιισιιτειιίε εΙ”είΙεε Ιω εΙε Γε ρτσι·ιτε
ε-1ιετισιι, ειιειΡτιΙσιιιιε3 Διιϊωιε σε ττ1ειΙ
Ι ι;το.ιττε ΡατΙεε ΜεειίΙτειε. Νεειιταισιιιει

Ρετσεσσε εΙ:ιτιε Ια εσιιΙΙιίισιι σε σειιιε Π:
εΙετεεΙεπιειιε ιΙεε εΙισἴεε σε άεε ραΙΒσιιε

,Ιιιιιτιεισεε , εεΙει :ιττιιιε ιιιιεΙσιιεΐσιε πω:

εεείοιισεε ιιιιισεειιεεε , δε; :πείσω ασκ
σ
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ΙυενεττωευΙΙ:5, ΙΙ βατ τω ιιουί.εωεπτ @Η ΙΙΙ
€ αεσπΙεω
©ΙΙΙΙΙΙΙειΙ_0τ Ιω εΔυΓε€ άι: τοΙε

Ρ

Ροιιτε:ιι Β1:ηΙυ8επ ο" εοωτικ: ΙΙ γ α

άι: Ια @ειτε ει ί.οιυΙΙΙΙτ ΡΙΒιιτ νικ Μπικί
ΐο επιιΙΙ:,αιΙΙΙΙ γΙΙωι σ.Ιε Ια @Με ει Γουί
ΙΙΙΓροιπνησ ΜΜΜ: ε (ΙζείΙ- Ια εοτιἴοΙὰ
Ε·Ι00 ςυ';ιυσΙτ 5απιτ Ρ;ιιιΙ οτι Ιω Ιτςπε, α:
ηιι'1Ι=ειιοΙ: Ποσό: ΙΙΙ οοΜτ:Ιετι06 , δε Μ:

ΡΙιιίρειττ άσε Βοιητικε ηιείιποε ροιΙτ :6-·
Ιποὶτιε, φα σε ο'οτρΙΙτ :Η Ροιπ Ιωρ3ετθμ
:Η ρου: ΜΜΜ Έο:ΙΞιΙταμιιττς (σε ρτσ-έΐ `

στΙιεΙιτ:, ι]υ'ΙΙ Ιοε (οωΙΙτοΙωΙΜΙε ρφιι15
ΜΙ- οΙ›‹:Ι ει Ια νοΙΧΙ «Με Ι:: νοάιτ·Μά
ΙΙι1 Ε:Ι8ηουτ, δ: ρτοοιωτὲ ειιιέε 2εΙο Ι'οὁἱ-Ρ ΙΙ

ΙΙ03τίοΙ18εΙο @σέ θα ΙΙοτηιππτε. [Νώε
Η ΙΙ:Ιος__ ΙΙΙι1Ρεο-Βς ΙΙ Ι16ιπςΙΙα, μα; Ιε5·
μπε έτογουτΒΡΙοιΙοε , 8: ΡΙι1ε έ;ο`Ιτ
Βτειτι‹Ιε Ια @ωτο- «Ισ ία γ ῇετἰοτιεε:, 8: άσε
Ια ?αποφ δ: ιουίηε:ιβΙε σοηΙΙαιΙσο.· ΕΕ·

δώ Ι'οτ1Μ8ποπ1ιτητ8οποτάΙ ηι168αΙτιέ
_ Ι€ττε κΙοιπιε ἔι το1ιε Ιω θάεΙοε επι ίΕο14

Ι›Ιο.Ι›Ιοε τοικοηττω 2ιιε›ωΖ ώ· Φσω,ΙσυΒ
ω· Η › #σβαβ·ε φωσ:: Μι(β22α5·; παώ _
#9##|###/ὁκῇ% ω” ΟΙτέτ2εκ , φζ«'ιΖ κα!
Ιερ·εκε μέκτ α Μπα , απ: φίί!έίο7%0"

1)έωευ σε! Μέπαί2.
()”οΙΙΙΙι , ιβοείεει·εε; '
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| 1:τξΠ1;:,9ιιε Με ΓυΜεθε :σοκ απο τοπι
ΛΞείϊε.·' Μακ Η Γε ττει:ιμ: άσε @Πε , :ΙΜ
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δε; Με: -οτι-τοοἀπητ _νοΙοπιτπ·ιε 'τετιάοϋ

- @εεε ω ω: Μπειπτ ρειε άο Ιοε·Μιιίάκέ
@ζχιηρτιιὁοιπεσ , δε όε ΈοιΒΙοδο ό."ε(ρη1η
κ

-.εμππΡοιετ Με ΜΧ ἶρειπε:ε εεφώέοεν
ε; Ιοιμι°ΡτοΪ€Πἰορ,-εωΕιωτιτ φ·.11εεωφΠε
ε-ηνειὶτι , [Με ‹:Ιιι'ΙΙΪΙ_;ι:ι· επι τσ1ιΞεοἐει1#

@μ ΡτοΗτ,8ε ΗΜ φ'1Ιε ευίΪ‹:_ητ ει ετεύω.
@ες @αφτι π1:ιΙ_ετι τιο.Ιε Ε1ἱί-:ιτιτ ραε.(ζ'οβ
1ο1ι18εως:ητ €ειεςΙοε ωρτιὸεἰιιε ξοεπ ου
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εμε, 86 άσε σΡα:-ιιω:ε εὶε:ε πττ€εΒάοΙεε.)
Ι-1εττοξεε εο'ιεόετιι1επτ με εο¦ττιιτιο»οτὶ-°~
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' - -;
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.8'εκαου 72 Ι.

ςωΡ.1. ίετι:ετ Ι'Ιιοιπ:ΙΙσι€: τΙο Μπιτ εειι1ΐ:,ΙΙνα·
επι εΙουίιτ ‹Ιω τορτοεΙκ: εμε Ια αΙιειΙτ 8; Ια

ΙΙ

Ι ΙΙ

Ιεπι€ Ιευτ ουΙΙ ρω @Ιω «Ι'οΙΙτε ν:νη65 86 ·
Χ

κ

Ι
ΙΙ
ΙΙ

ΙωπιΙοε , εμπιιπΙ ΙΙ αΙινιιτε.Ε'αήαβ]α
`
έξη στα , & /άέφετ/Ιωιέε φί2! Μ! ραέβυιτ
Ρ814#ἔι%ἄΗ πω: οίεΙυή·ια/9ασ: ι των Μπα -

πέε Μ. ΙΙ οροΙε @σε ίκτπιο δε :ιΙΙΙ:υτέο

φο:1ιποιίΙαοεε: ςιϊιΙ α εΙυ Ι.τυ1: ΙιιΙΐειΙΙιΙυΙο «Ι
| Ι
εμε Ιιιχρτοάιιιι·α να Ιοιπίέ ρω:Ιοτμ:ε , α ' οι
| τοιιε Με θα έκ ΠοΙΙΙτεε Ιεπελπἔεε «Πι

τοι

ττΙουάε“8ι .πια ΓοϊιΡ9οιπε & Ιτησ8πιπ:ιτιόε

ΙΙ

ἱπησἰεε όσεωοσόωηε , @ο ΜΙ , ιΙιτ-ιΙ,
πιο ττι“ειουίε ότε κα" πια Με ει: πω: , δε!
_ @ο ττο.ιιειιΙΙοτ βοοιιοουΡ ρριπ πωπω Ισ

πω ιΙε :πω ΐοι.ΙΙΙτατιοσε (σε ςΙωΙΙΙ €τέιεΙ,
δ: ειιιΙΙΙ Ι·ιει.ιτευχ εμε: Ια αιμΙΙ·5 επ Μ;
@Με 8: ΙιοποταΒΙε·,ΙΙ Ιε ΜοηεΙ:Ι)Έποτε,

ώ! :τη τΙ011τ€1 , ε`ΙΙ έα; πποηικτ , Γοη Με
ρΙΙοιιτὲ, ειγειτιτ ντι: σοηιιοΙΙΙαπα: εστω
Ι·ιο άε|Ια Βοτπἔ: δε ΒὸοΙΙιὲ , ός: Ια ριιΙΙΙΙιιυ
α: , 8; άκ: Ια ΙΙΙσετεΙΙτἑ -& 11Μεπιιθεειπ:ο

· ;:Ις: εε:Ιιιγ :ισα ςυΙ ι'ειγ "Με , 86 εεττ::
Ιιε·ὲ τι1ειΙιπε εΙυεμιοΙ Πι), Πω, δ: εοΜἑὸ Με;
νΙε ά: τοιποε στα οἴρετατιοεε. ()”είξ ΜΥ,

ίτε:τσε ΙοΙοπ-ειἱιπέε, Ι'νοΙ‹1ικ ;ι-ΙΙ-ευτέε τα
απο: ‹:Ιε Μαιο ΗεΙοΙο στι :οικω Ια τω·
:ει:1οπε, Φεβ (ση ΜΙΒ: ό: ίση :σωμα

:φπα
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οοιιττο τουε Με εΙΤειιι·ε Φ: $οιτειπ δ: ‹Ιυ σωΡ.Ι.
π1οικΙο, ‹Ιο (ε: Ματ απτο Ιοε Ι:το.ε ώ:
Μαι , 86 Γ:: τοΡὸΓετ ά6ικοτυοτιτ επι :Με
ΙΙου εΙοε τοωΡοτεε Ια μι” τικΙςε ΕΜΗ
νετΙτὲ οΙε: (σε ρτοττκίΙοε , Ια εοπίΙειοεο
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ΙΙ πιο Ι'ειιιτοιε ρ:ιε Ρτειιττιι5_,ιΙ σε Ι:ιιΙΙετοΙι5=
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ίέππΙ;Ιο εεε :Ιωας καποτε ,/έαιισέτόα σ#πω

ΙΙΙ
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ΖΙ'ΕΡ. Ι Ι. α 7ΐωπβέε.

13]
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ςτογαιιε , έ!! ωώϊμέαΠίε Δω”, (εω
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@οτ Π! ¦σΠΡιἑιιβπ£ (άιτ-ΙΙΙ μια Ξω·ξίε:·
ιΙ?ΨΜΒΡά έιώμςι· σ; τἐΜ: έσωφεέσ ΙΙΙ, Ι:
Ι.)
Δ4.”

6:
Ι Ι

Ι

Δ έ
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ΙΜ. . ΜάιιΙτ ΓσιιΙσπιστ1_τ εΙυσ_ ὸσΡιιΙε Ιεμιοττ . Ι

' Ξεκι:.:.3.
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ΙΙτε,οο ο!υ'ΙΙ οκΡτἰτυο ειΙΙΙουτε ειιΙωΙτιιΒΙο
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ΒοΡοΙΙεεΞτο--μι Ιει ίογ ,
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5άοΙοτποτιτ τοΙΗαιο τω ΡπορτΙοτΜπο. (Μ:
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Αυ Πεμ εμε
ΜεΙοτειωοτ
Ιεεετε νΙι1ε8ε εεττώτιεεβ
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